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§ 34. Lik lønn for arbeid av lik verdi
• Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme
arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme
måte, uten hensyn til kjønn.
• Retten etter første ledd gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører
ulike fag, eller lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.
• Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering der
det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre
arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse,
ansvar og arbeidsforhold.
• Med lønn menes det alminnelige arbeidsvederlaget og alle andre
tillegg, fordeler og andre goder som ytes av arbeidsgiveren.

Enger-utvalget (Likestillingskommisjonen) 2006-2008
Skulle gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom
kvinner og menn, og vurdere hva som kan bidra til å redusere
lønnsforskjellene
Et av hovedgrepene var en likelønnspott:
• "Lønnsløftet går ut på at det bevilges friske
midler over statsbudsjettet, om lag 3
milliarder, som i forbindelse med en
tariffrevisjon skal brukes til å heve
lønnsnivået i kvinnedominerte yrkesgrupper i
offentlig sektor.»

Skjeie-utvalget (Likestillingsutvalget)
2010-2012

Stortingets anmodningsvedtak knyttet ny likestillingsog diskrimineringslov
«Stortinget ber regjeringen bevare aktivitetsog redegjørelsesplikten, samt styrke den
ved å følge opp Skjeieutvalgets
anbefalinger til endringer, og komme tilbake
til Stortinget på egnet måte med en sak om
dette.»

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP):
• Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for
likestilling.

• Likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med ansattes representanter
(tillitsvalgte el.l.).
• Arbeidsgivere i offentlige og større private virksomheter har utvidede plikter til å
jobbe med likestilling:
• Hvert år redegjøre for kjønnsbalansen totalt i virksomheten og
kjønnsforskjeller i midlertidighet, deltid og uttak av foreldrepermisjon.
• Minimum annethvert år redegjøre for
• lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper og totalt i virksomheten,
kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer/grupper og kjønnsforskjeller i
ufrivillig deltid
• hvordan de jobber for likestilling knyttet til andre forhold, som etnisitet,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kombinasjoner av disse.

Arbeidet med konkretisere ARP
• Bufdir og Likestillingsombudet (LDO) har forvaltningsansvaret

• Bufdir satt høsten 2020 ned to partssammensatte
arbeidsgrupper som skulle utvikle veiledere:
• aktivitets- og redegjørelsespliktene (eksisterer fortsatt)
• likelønn (nå lagt ned)
• Veilederne er lagt ut på https://bufdir.no/arp (men det jobbes
fortsatt med å utvikle dem). To målgrupper:
• Offentlig myndigheter
• Arbeidsgivere
• Etterlevelsen av ARP følges aktiv opp av myndigheter og
partene

Hva skjer hvis det er ulik lønn for arbeid av lik verdi
• Formålet med redegjørelseskravet er å
synliggjøre eventuelle lønnsforskjeller etter kjønn
• At ev. forskjeller setter i gang en diskusjon i
virksomheten om de er legitime eller ikke
• Bevisbyrden; Arbeidsgiver må sannsynliggjøre
at lønnsforskjellen er begrunnet i andre forhold
enn kjønn, jf. likestillings- og diskrimineringsloven
§ 37.
• Men personlige prestasjoner, ansiennitet,
utdanning, erfaring eller markedsforhold kan
begrunne ulik lønn selv om arbeidet har lik verdi.

• Svært få saker går i dag til Diskrimineringsnemnda og rettsapparatet

Erfaringer

ISLAND
• Fra og med 1. januar 2018 er det ulovlig å betale en
mann høyere lønn, enn en kvinne som har den
samme jobben.
• Lønnsplanen til offentlige etater og bedrifter med
mer enn 25 fulltidsansatte må hvert tredje år bli
sertifisert av den islandske staten. Arbeidsgiver må..
• kunne bevise at de betaler menn og kvinner det
samme for å utføre samme type jobb.
• Uten bevise, kan virksomheten få bøter.

Konklusjon fra evalueringen:
• Selv om vi innad i virksomhetene fant lite
systematiske forskjeller i lønn mellom kvinner
og menn i stillinger av lik verdi, hadde 14 av
virksomhetene enkelte stillinger med betydelig
lønnsavvik.
• Forsøket har vist at arbeidsvurdering kan være
et effektivt virkemiddel for å identifisere
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, både
innad i én virksomhet og mellom virksomheter
fra ulike sektorer.

Gjennomgang av likelønnsrapportering i årsrapportene for
2021
• Krav i ARP: Redegjørelsen skal…
• …publiseres i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument
(årsrapport, på nettsiden eller lignende). Hvis redegjørelsen gis i annet offentlig
dokument, må det henvises/lenkes til i årsberetningen.
• …skal utformes på en slik måte at det ikke røpes personlige forhold ved
enkeltansatte.
• KDD har gjennomgått årsmeldingene for 2021 til 156 statlige virksomheter.
• 38 virksomheter har ikke redegjort om noen likelønnskartlegging
• 18 har under 100 ansatte
• 20 har over 100 ansatte; 9 har over 500 ansatte
• NB! Noen få viser til egne rapporteringer (men som ikke er «lett tilgjengelig»)
• 24 prosent har dermed ikke fulgt opp kravet om en redegjørelse for år 2021

Likelønnskartleggingen - (Arbeidsgiverbarometeret 2022-1)

Likelønnsprosjekt i statlig tariffområde
• Initiert av partene; Finansiert av HTA-midler.

• Styringsgruppen var partene i statlig tariffområde
• Oppdraget startet opp høsten 2021
• Tett dialog med Bufdir og LDO
• Referansegruppe med rep. fra partene, HR og myndigheter
• Formål;
• følge utvalgte virksomheters arbeid med likelønnskartleggingen for
år 2021 og utarbeide en rapport som kan være nyttig for fremtidig
arbeid med likelønnsrapporteringer.

